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NOVEMBER 2019

Hvor blev 2019 af? Det er jo ikke længe siden, at vi så
frem til påsken, at vi pakkede kufferten til
sommerferien, at vi samledes om Sankt Hans bålene, og
at vi nød de lune sommeraftener. Nu vender vi snart
bladet til årets sidste måned, og så står jul og nytår for
døren.
For Skyttelauget kan vi se tilbage på endnu et år med
mange aktiviteter, masser af skydedage, diverse
konkurrence hjemme og ud, banko og så videre. Alle har
de hver for sig bidraget til at holde vores forening i
gang og vise, at det stadig er en forening med liv i.
Skal vi se frem mod det nye år, og skal vi tillade os et
enkelt nytårsønske, så må det være, at vi sammen er
med til at vise, at vi har et aktivt Skyttelaug.
Nu gælder det dog først juletiden, og alle medlemmer
samt familier ønskes derfor en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.

Nr.4

LANDSSKYDNING 200 M 2019

Sidste skud i Landsskydningen på 200 m for 2019 blev skudt ved
udgangen af september, og resultaterne fra Garderforeningen i
København er nu indsendt til Præsidiets Skydeudvalg.
Endnu foreligger der ikke en endelig resultatliste, så det er for
tidligt at spå om placeringer og eventuelle præmier. Dog kan det
siges med rimelig sikkerhed, at der er en del resultater, som nok vil
kunne medføre en riffelplade. Om der så også vil kunne være
resultater til en faneplade for holdplacering, må vi vente at få at se.

FØDSELSDAGSSKYDNING
Garderforeningens Skyttelaug fylder 78 år den 25. februar 2020.
Dette skal naturligvis markeres, og det bliver det onsdag den 26.
februar 2020.
Her inviteres alle til en hyggelig aften på skydebanerne i DGIByen, hvor vi sammen vil markere Skyttelaugets stiftelsesdag. Vi
indleder aftenen med fødselsdagsskydning på 15 m, og herefter
samles vi om fødselsdagsbordet, der nok vil byde på kaffe/the,
kage og, hvis vi er heldige, et glas portvin.
Du inviteres derfor til fødselsdagsfejring onsdag den 26. februar.
Vi starter allerede kl. 18.30, og vil du være sikker på, at der også er
kage og portvin til dig, så fly en mail til formanden eller meld dig
til på skydebanen ikke senere end 23. februar.

JULEAFSLUTNING - LANGDISTANCEN
Langdistancen skal naturligvis slutte året af på rigtig julemaner, og
hvad er mere julemaner end en Juleskydning. Reserver derfor
allerede nu
søndag den 1. december.
Mødetid på Københavns Skyttecenter er kl. 08.30, hvor der er
dækket op til morgenkaffe og friskbagt brød i SKAK-huset ved Ppladsen lige inden for lågen.
Efter en kop kaffe eller to, går turen til 50 m banerne, hvor selve
juleskydningen finder sted. Dagens skydeprogram er fortsat under
udvikling, så hvad der skal skydes vides endnu ikke, men i lighed
med tidligere juleskydninger på langdistancen vil deltagerne
sikkert blive udsat for et antal forskellige skydninger, som ikke
minder ret meget om, hvad der normalt skydes. Formanden er igen
gået i tænkeboks for at finde på noget udfordrende, og hvorvidt det
lyder beroligende er ikke helt sikkert.
Herefter går turen tilbage til SKAK-huset, hvor der vil blive
dækket op, julelysene vil blive tændt ligesom samtalen naturligt vil
falde på de helt umulige skydninger, man lige har måttet stå model
til. Fokus vil dog hurtigt blive ændret når julesulet bliver sat på
bordet, for naturligvis skal julens komme også markeres med en
julemiddag på langdistancen.
Alt dette og mere til kan man tilmelde sig til,
Enten på skydebanen en onsdag til eller ved
e-mail til formanden stoltenborg@mail.dk. Sidste tilmelding for
deltagelse i den afsluttende spisning er 27. november.
Har du ikke tidligere deltaget i juleafslutningen på langdistancen,
så bør du prøve, og har du tidligere prøvet, så ved du, at det er
hyggeligt, og at du derfor bør deltage igen.

FIND – 10 – FEJL

Spids blyanten, puds brillerne, sæt dig godt til rette i en god stol.
Tænd svagt for afslappende musik, og find så dette års store
julekonkurrence i Sigtekornet frem. Årets Find-10-Fejl er nu på
gaden.
Mange tanker om udformning af årets Find-10-Fejl har været
tænkt, mange forslag har været fremsat, og lige så mange er blevet
forkastet. Find-10-Fejl-Udvalget har dog på intet tidspunkt været
bare nær ved at tabe modet, snarere tværtimod. Målrettethed og
fokus har været nøglebegreber for Find-10-Fejl-Udvalget.
Ganske kort før Sigtekornet skulle gå i trykken lå valget mellem to
forslag. Det ene er den nu udsendte Find-10-Fejl, og det andet var
en mere alternativ og krævende konkurrence, som kunne kaldes
Find-Mange-Fejl, uden at lave en præcis angivelse af fejl.
Udvalgte fravalgte dog den sidste, idet den nok ville have medført
mere end den normale klynken og jammer over sværhedsgrad, som
følge af manglende fokus i at finde indlagte fejl.
Nu er den her så, og herefter er det op til modtagerne at finde de
10 indlagte fejl. Alle fejl har indsneget sig på den venstre tegning,
og det er også her, at man sætter en cirkel/ring omkring fejlen.
Skriv herefter navn på din løsning, og medbring den så til skyttelaugets juleafslutning den 4. december på Frederiksberg Slot.
Vel vidende at kun ganske få vil kunne finde alle indlagte fejl,
ønskes I rigtig god fornøjelse i opgaveløsningen.

KONTINGENT

Vi ved det alle, nemlig at julen er på vej med meget raske skridt.
Med julen følger også en stadig strøm af indkøb af julemad,
julenisser, julehygge, juletræ og julegaver, og således trækkes der
store veksler på privatøkonomien.
Fra Skyttelaugets kasserer er modtaget et opråb om, at der gerne
må holdes så meget igen med juleforbruget, at der er lige nøjagtigt
det beløb tilbage, som der ved årsskiftet skal erlægges til
kontingent for 2020.
Kontingent for sæson 2020 blev ved
sidste generalforsamling vedtaget til
at være uændret, hvilket vil sig:
Aktive
200 kr.
Passive
100 kr.
Støttemedlem
50 kr.
Indbetaling af kontingent kan ske enten ved kontant betaling på
skydebanen, eller ved overførsel til Skyttelaugets bankkonto på:
Reg. nr.
2128
Konto nr.
0111 837 910
Ved overførsel af kontingent fra egen konto er det meget vigtigt, at
der påføres følgende i tekstfeltet:
Navn
Kontingent 2020
Med henvisning til Skyttelaugets vedtægter skal kontingent betales
forud, og senest 15. februar.
Husk, at uden penge – ingen aktiviteter. God jul.

JULEAFSLUTNING PÅ
15 M
Juleforberedelserne har været i gang i snart et par måneder, men et
af de helt sikre tegn på, at det nu snart er jul, er når der indbydes til
juleafslutning i Skyttelauget. Her kan vi sammen i julehumør
tænke på indledningen til Peters Jul, hvor der står: ”Jeg glæder mig
i denne tid, nu falder julesneen hvid”. Om sneen falder ved
Skyttelaugets juleafslutning er svært at spå om, men mere sikkert
er det nok, at vi alle glæder os i julen.
Skyttelauget juleafslutning holdes i år onsdag den 4. december, og
der bydes her velkommen til alle skytter og familier samt alle vore
venner til et par hyggelige timer sammen på Frederiksberg Slot.
Desværre er det ikke praktisk muligt eller
hensigtsmæssigt at indlede med at skyde i DGIByen og herfra køre ud Frederiksberg Slot, så vi
gør som sidste år, - nemlig mødes på
Frederiksberg Slot og julehygger.
I forbindelse med juleafslutningen vil der være uddeling af
præmier fra årets langdistance.
Aftenen vil også byde på den forløsning det vil være, at få trukket
årets vindere af Sigtekornets julekonkurrence Find-10-Fejl. Som er
beskrevet andet sted i dette nummer af
Sigtekornet har Find-10-Fejl udvalget udtrykt stor
tvivl om, hvorvidt der i år vil være deltagere, som
har fundet alle 10 fejl. Om denne tvivl er
berettiget, vil tiden vise
Husk i den forbindelse, at du skal medbringe dit svarark til
juleafslutningen, så du her kan få det lagt i bøtten med de
indkomne forslag til løsning af opgaven

Julemad skal der naturligvis også på bordet, og
”Udvalget til Fastlæggelse af Årets Julemiddag”
arbejder stadig. Endnu er intet sluppet ud fra dets
overvejelser, men det forlyder, at ”Der skal nok
blive serveret noget”.
Ingen jul uden julegaver. Medbring derfor en lille julegave til en
pris af 25 – 30 kr. Vel vidende at julegaver er mange ting, så bør
overvejes, at julegaven her bør være noget, som man gerne selv vil
modtage, om man var så heldig. Julegaverne samles i julesækken,
og deles så ud af den rare julemand - eller i det mindste det
tætteste vi kan komme på en sådan.
Det eneste der mangler nu, er de mange
forventningsfulde deltagere. Sæt kryds i kalenderen,
og tilmeld dig/jer. Tilmelding kan ske på
kortdistancen eller ved mail til formanden på
stoltenborg@mail.dk. Sidste tilmeldingsfrist er 01.
december. Herefter er det blot at møde frem med
julestemning og godt julehumør.
Juleafslutningsudvalget håber på et gensyn onsdag den 4.
december omkring kl. 18.30 på Frederiksberg Slot. Det vil
naturligvis være på sin plads, og vil blive påskønnet, såfremt man
møder frem med en eller anden form for julepåklædning anlagt.
Juleafslutningshuskeliste:
 Tilmelding senest 1. december.
 Møde op til juleafslutning 4. december.
 Medbringe løsning til julekonkurrencen.
 Medbringe en lille pakke til ca. 25 - 30 kr.
 Vær i godt julehumør.
Der kan parkeres i slotsgården, men ved tilmelding skal bilens
registreringsnummer oplyses.

KOMMENDE AKTIVITETER

LANDSSKYDNING 15 M 2020
Landsskydning 15 afvikles i perioden 1. januar - 31. marts. Der er
brug for DIG og DIT resultat, så vi kan blive den størst deltagende
forening.
Find en onsdag i perioden, og reserver denne til en tur på
skydebanen, så også du kan være med til Landsskydningen.

TREKANTSKYDNING 15 M
Trekantskydning 15 m mellem Nordre Birks Garderforening, Søndre
Birks Garderforening og Garderforeningen i København skal i 2020
afholdes med Skyttelauget som værtsforening.
Endelig dato for skydningen er ikke fastsat endnu, men den vil tilgå i
næste nummer af Sigtekornet. Det ligger dog fast, at arrangementet
bliver afholdt i marts måned.

REGIONSSKYDNING 15 M
Dato for Regionsskydning er ikke fastlagt endnu, men det forventes
at blive i marts eller senest primo april 2020. Nærmere vil blive
meddelt, når tid og sted kendes.

BANKO
Årets ubestridte banko højdepunkt er nu fastsat til onsdag d. 19.
februar 2020. Frederiksberg Slot er blevet reserveret, og har meldt at
være klar til at modtage de mange forventningsfulde og
bankespændte deltagere.
De sidste deltaljer i planlægningen af denne store bankobegivenhed
er ved at falde på plads, og det kan derfor med sikkerhed siges, at alt
er klappet og klart til afholdelse af en forrygende bankoaften den 19.
februar 2020.
For deltagelse i årets bankoaften skal du nu sørge for at rydde din
kalender for andre aktiviteter denne aften, og så med store bogstaver
notere”BANKO I SKYTTELAUGET”.
Fra Skyttelaugets bankoudvalg skal lyde et på gensyn den 19.
februar 2020 på Frederiksberg Slot, hvor første nummer trækkes kl.
18.30 præcis (og her er det stadig formandens ur som bestemmer,
hvornår ”præcis” er).

SPISNING OG HANDICAPSKYDNING
Sæt allerede nu kryds i kalendere for handicapskydning med
efterfølgende følgende onsdage i det nye år:
 15 januar
Handicapskydning og spisning
 05 februar
Handicapskydning og spisning
 04 marts
Handicapskydning og spisning
 01 april
Handicapskydning og spisning
Husk tilmelding til spisning enten på skydebanen eller til
formanden på mail stoltenborg@mail.dk eller telefon 4444 2473
senest søndagen før.

SIGTEKORNETS JULESERVICE
Ingen jul uden pebernødder og julegløgg.
PEBERNØDDER
Sigtekornets juleservice giver her opskrifter på
 275 g hvedemel
hjemmelavede pebernødder og en dejlig
 125 g sukker
julegløgg.
 125 g smør
 1 æg
 ½ tsk stødt ingefær
 Rør sukker og smør sammen.
 ¾ tsk stødt kardemomme
 Kom æg i og rør sammen.
 ½ tsk stødt kanel
 Bland krydderier og bagepulver
med mel og ælt det hele sammen.
 ¼ tsk stødt hvid peber
 Tril dejen ud i fingertykke pølser,
 1 tsk bagepulver
og skær pebernødderne ud i ½ til
1½ cm lange stykker.
 Rul stykkerne til kugler og tryk
del let.
 Bagetid: Ca. 10-12 min. Ved 200
grader (varmluft 180 grader) i en
forvarmet ovn til de er let
lysebrune.
JULEGLØGG
 Nyd pebernødderne sammen med
 1 flaske rødvin
et glas julegløgg.
 1 dl vand
 1 lille økologisk appelsin
 6 – 8 nelliker
 1 stang kanel
 1 dl sukker
 1 dl rosiner
 ½ dl smuttede hakkede mandler
Stik nelliker i appelsinen og kog den sammen med vand, kanel og
sukker.
Når sukkeret er opløst hældes rødvinen i og det hele varmes op – men
det må ikke koge.
Tilsæt til sidst mandler og rosiner.
Velbekomme

GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG
FORMAND
KASSERER
Jan Stoltenborg
Ole Christoffersen
Jægergangen 11
Kajerød Have 65
2880 Bagsværd
3460 Birkerød
Tlf.: 4444 2473
Tlf.: 4581 7164
E-mail: stoltenborg@mail.dk
E-Mail: gitole@email.dk
Konto-nr.: 2128 – 0111 837 910
NÆSTFORMAND
Ole Abildgaard
Uglevej 4
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf.: 2249 4846
E-mail: o.abildgaard@adslhome.dk

SKYDEUDVALG
John Nielsen
Viskumvej 20
2770 Kastrup
Tlf.: 3252 2268
E-mail: viskum20@gmail.com

SKYDEUDVALG
Michael Clementsen
Vejlegårdsparken 16, st. tv.
2665 Vallensbæk
Tlf.: 6068 1966
E-mail: clemme-vgp16@hotmail.com

SIGTEKORNET
Jan Stoltenborg
Jægergangen 11
2880 Bagsværd
Tlf.: 4444 2473
E-Mail: stoltenborg@mail.dk

GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN
FORMAND
KASSERER
Jørn Knudsen
Niels M. Knudsen
Strandboulevarden 175, st. th.
Fælleddiget 37
2100 København Ø
2300 København S
Tlf.: 2371 1543.
Tlf.: 4254 0906
E-Mail: formand@garderforeningen.dk E-mail: kasserer@garderforeningen.dk

SKYDEBANERKORTDISTANCE
DGI-Byen

LANGDISTANCE
Københavns Skyttecenter
Selinevej 5, Kalvebod
Tlf.: 5164 3220 (vagten)

JANUAR
Onsdag 08
Søndag 12
Onsdag 15
Onsdag 22
Søndag 26
Onsdag 29

Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning, handicap og spisning 15 m
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

1830
0800
1830
1830
0800
1830

FEBRUAR
Onsdag 05
Søndag 09
Onsdag 12
Onsdag 19
Søndag 23
Onsdag 26

Træning, handicap og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Banko på Frederiksberg Slot
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m - Fødselsdagsskydning

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

1830
0800
1830
1830
0800
1830

MARTS
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag

04
08
11
18
22
25

Træning, handicap og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

1830
0800
1830
1830
0800
1830

APRIL
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag

01
05
08
15
19
22
29

Træning, handicap og spisning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Træning 15 m
Langdistance på Kalvebod
Træning 15 m
Generalforsamling

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

1830
0800
1830
1830
0800
1830
1830

